
Cennik obowiązuje od 1.09.2021-1.03.2022 

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

 Konsultacja z poradą i wystawieniem recepty 100 zł 

 Wypełnienie kompozytowe wysokoestetyczne ze znieczuleniem 200-350 zł 

 Wypełnienie zęba mlecznego 150-250 zł 

 Odbudowa zęba kompozytem ze wzmocnieniem  z włókna szklanego  500 zł 

 Cyfrowe zdjęcie zębowe punktowe 30 zł  

 

ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) 

 Pierwsza wizyta  150 zł 

 Opatrunek leczniczy do kanału 150 zł 

 Odbudowa zęba kompozytem po leczeniu kanałowym  250-300 zł 

 PIERWOTNE LECZENIE KANAŁOWE: 
(w tym znieczulenie, maszynowe opracowanie, wypełnienie kanałów 
gorącą gutaperką według najnowszych technik) 
 
Siekacz, kieł  
 
Ząb przedtrzonowy 
 
Ząb trzonowy 

 

 

550 zł 

650 zł 

750 zł 

 
       

 CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
 

 

 Konsultacja chirurgiczna z lekarzem specjalistą  150 zł 

 Ekstrakcja zęba mlecznego 150-200 zł  

 Ekstrakcja zęba stałego 200 -500 zł 

 Ekstrakcja zęba chirurgiczna z szyciem rany 600 zł  

 Usunięcie zęba mądrości (ósemki) (znieczulenie, szycie, opatrunek ) 500-700 zł 

 Zdjęcie szwów 50 zł 

 Implant  - zabieg chirurgiczny Od 2500 zł 

 Korona pełnoceramiczna na implancie ( łącznik/śruba gojąca) Od 2500 zł 

Pozostałe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonywane przez lekarza specjalistę wyceniane 
indywidualnie podczas chirurgicznej wizyty konsultacyjnej 

 



 

 

 

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 

 

 Konsultacja specjalistyczna protetyczna z oceną pantomogramu 150 zł 

 Konsultacja z pobraniem wycisków do modeli diagnostycznych 200 zł 

 

KORONY/MOSTY PROTETYCZNE 

Cena mostu uzależniona jest od liczby punktów. Jako punkt liczona jest korona protetyczna 

 Korona tymczasowa 200-600 zł 

 Korona porcelanowa  1200-2000 zł  

 Most porcelanowy (jeden punkt) 1200-2000 zł  

 Most adhezyjny AET 750-1400 zł 

 Most kompozytowy  na włóknie szklanym 1 pkt. 600 zł -1000 zł 

 Zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie 200 zł 

 Zdjęcie starej korony/mostu 200-500 zł 

 

LICÓWKI/WKŁADY 

 Licówka porcelanowa 1800 - 2000 zł 

 Licówka kompozytowa  300 zł  -500 zł 

 Onlay/inlay kompozytowy/pełnoceramiczny 700-2000 zł 

 Wkład koronowo-korzeniowy 600 zł 

 

PROTEZY MOCOWANE NA ELEMENTACH PRECYZYJNYCH- FREZOTECHNIKA 

 

 Protezy na zasuwach, magnesach, zatrzaskach korzeniowych Od 2700 zł 

 Protezy teleskopowe  - proteza bezklamrowa Od 3000 zł 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZY WYJMOWANE 

 Proteza akrylowa całkowita  1700 zł 

 Proteza akrylowa częściowa  800- 1500 zł 

 Proteza szkieletowa 2000 zł  

 Podścielenie protezy  400 zł  

 Naprawa protezy 200-300 zł  

 Szyna relaksacyjna ( leczenie bruksizmu) 400 zł  

 

 

 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA 

 

 
 EMS-pakiet profesjonalnego oczyszczania 

(scaling, piaskowanie, nabłyszczanie, fluoryzacja) 

250 -300 zł 

 
 wybielanie gabinetowe ( jednoseansowe) 

1000 zł 

 
 wybielanie nakładkowe (1 łuk)  

600 -800 zł  



ORTODONCJA 

 Konsultacja specjalistyczna 150 zł 

 Konsultacja z pobraniem wycisków do modeli diagnostycznych 200 zł 

 Analiza modeli diagnostycznych, zdjęć rentgenowskich (pantomogram i 
telerentgenogram), fotografii cyfrowych oraz omówienie planu leczenia  

200 zł 

 

LECZENIE APARATEM STAŁYM 

 Aparat stały cienkołukowy  ( łuk fragmentaryczny)  800-1000 zł 

 Aparat stały cienkołukowy  metalowy  2200 zł 

 Aparat stały cienkołukowy metalowy bezligaturowy/estetyczny Iconix 2600 zł 

 Aparat  stały cienkołukowy estetyczny – zamki kryształowe 3000 zł 

 Wizyta kontrolna z aparatem stałym (co 6-8 tyg.) 200 zł – 300 zł  

 Awaria  100 zł 

 Demontaż aparatu stałego, skaling, piaskowanie, polerowanie (1 łuk) 250 zł 

 Aparat retencyjny termoformowalny  400 zł 

 Aparat retencyjny stały (1 łuk) 400 zł 

 Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu stałego/ profesjonalne oczyszczanie w 
retencji 

150 zł /250 zł  

 Wybielanie gabinetowe do 3 m-cy od zdjęcia aparatów stałych 800 zł 

 

LECZENIE APARATEM WYJMOWANYM 

 Aparat ortodontyczny jednoszczękowy/dwuszczękowy  800-1500 zł 

 Bite-bumpers 200 zł 

 Aparat miofunkcyjny – Trainer 450 zł 

 Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym ( co 6-8 tyg.)  150zł  

 Naprawa aparatu wyjmowanego  250-400 zł  

 Tads 800 zł  

 Stały utrzymywacz przestrzeni, płyto-proteza dziecięca 500 - 700 zł  

 Zabieg -stripping oscylacyjny 300 -400 zł 

Leczenie ortodontyczne może obejmować wykorzystanie dodatkowych elementów dobieranych 
indywidualnie do potrzeb pacjenta, nie ujętych w powyższym cenniku, np.cementowany aparat do 
poszerzenia szczęki ze śrubą Hyrax, dystalizer,  tymczasowe zakotwienie szkieletowe, wyciągi 
zewnątrzustne. Pełny kosztorys leczenia przedstawiany jest podczas indywidualnego planu leczenia. 



 

 

 


